Als een HBO Verpleegkundige
heb jij een initiërende en
coördinerende rol t.a.v. preventie,
Gezondheidsvoorlichting en
onderwijs (GVO), voorlichting en
consult verlenen zoals het
bedenken van nieuwe
procedures, tactisch en
strategisch handelen,
ontwikkelen en uitvoeren van
beleid. Jij beschikt ook over
a n a l y t i s c h e ,
probleemoplossende en
communicatieve vaardigheden.

HBO

Verpleegkunde

De meerwaarde van de opleiding


Heb jij altijd interesse gehad
voor het
verpleegkundig beroep?
Wil je na jou VOS opleiding
de zorg in?
Of ben je al verpleegkundige
en wilt carriére maken in de
zorg?



Doordat jij als verpleegkundige op hboniveau breed wordt opgeleid, kan je
binnen
het
verpleegkundig
beroepsdomein in veel functies en
werkvelden werken.
De opleiding is er tevens op gericht
specifieke competenties bij jou te
ontwikkelen die voor jou de grondslag
vormen voor het uitoefenen van een
toekomstige leiderschapsfunctie op
operationeel en tactisch niveau in de
gezondheidszorgsector in Suriname.

Korte inhoud en doelstelling van de opleiding
Het doel van de opleiding is het vormen van
beroeps-verpleegkundigen op bachelor
niveau die bevoegd zijn verpleegzorg te
verlenen aan individuele personen, gezinnen
en
gemeenschappen.
De
HBO
Verpleegkundige zal in staat moeten zijn om
te werken in een professionele
teamgeoriënteerde omgeving met het
vermogen om daarbij harmonieuze relaties
op te bouwen met collega’s en externe
partijen.

Duur en structuur
De opleiding is een voltijdse opleiding met
ingebouwde (klinische) stages en wordt
aangeboden als een vierjarig bachelor
programma. Het programma wordt verdeeld
over twee semesters per collegejaar en is
modulair opgebouwd.

Toelatingseisen


Een ieder die in het bezit is van een
VWO-, HAVO- of een MBO-diploma kan
worden toegelaten tot de opleiding. Het
MBO diploma is op basis van de
CARICOM kwalificatie op niveau 3. Deze
personen worden toegelaten tot het (1e)
eerste collegejaar.



Personen in het bezit van een diploma
MBO - Verpleegkunde worden toegelaten tot het (2e) tweede collegejaar.

Wat zijn de kosten ?

Ondersheid MBO en HBO Verpleegkundige

Let

wel:

Het

invullen

en

indienen

van

een

inschrijvingsformulier betekent nog niet dat je toegelaten

HBO - Verpleegkundige











Levert zorg in complexe
zorgsituaties
Vooral wanneer protocollen en
richtlijnen geen houvast bieden
Klinisch redeneren
Is de regisseur in zorgsituaties
Meer betrokkenheid besluitvormingsproces met o.a. de arts
Ontwikkelt kwaliteitszorg
Neemt initiatief tot nieuwe en betere
zorgmethodes
Zelfstandige bevoegdheid
Begeleidt en coacht collega
zorgverleners

MBO - Verpleegkundige








Levert zorg in beperkt complexe
zorgsituaties
Voornamelijk handelen via
protocollen en richtlijnen
Voornamelijk uitvoerende zorgtaken
Moet voornamelijk observeren
monitoren en tijdig signaleren over
de toestand van de patiënt
Voert kwaliteitszorg uit
Begeleidt collega zorgverleners

De opleidingskosten voor de totale
opleiding bedragen
SRD 26000 *
De kosten per collegejaar bedragen
SRD 6500
Kan je de kosten niet in één (1) keer
betalen, dan zijn er enkele
betalingsmogelijkheden


Je kan een betalingsregeling treffen
met het EFS College COVAB



Bij diverse bankinstellingen kan je
ook terecht voor het afsluiten van
een studentenkrediet of een andere
financieringsmogelijkheid



of een financieringsaanvraag
indienen bij de Nationale
Ontwikkelingsbank Suriname N.V.

bent tot de opleiding. Het maximaal aantal studenten die
toegelaten kunnen worden tot het eerste leerjaar is 30 en
voor het tweede leerjaar is dat maximaal aantal 25. Bij
meer aanmeldingen vindt er een selectie procedure
plaats.

De lesdagen en –tijden zijn
maandag, woensdag en donderdag
tussen 14.00u.- 21.00u.
(de exacte lestijden worden in het lesrooster aangegeven)

*Prijswijzigingen voorbehouden

Voor meer informatie over deze opleiding kan
je contact opnemen met de
studentenadministratie:

A a n m el di n g s pr o c ed u r e

(email: studadm@covab.sr)

Het inschrijfformulier kan je via onze
website www.covab.sr invullen en
verzenden.
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